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REZUMAT
La nivelul tubului gastrointestinal există un echilibru între fl ora microbiotă şi tractul digestiv, care are ca efect 
di ferenţierea speciilor comensale de speciile bacteriene patogene. Datorită dezvoltării de noi terapii şi utili-
zării unor compuşi antimicrobieni cu spectru larg de acţiune, în ultima perioadă s-a observat o creştere a 
nu mărul de infecţii oportuniste cauzate de tulpini bacteriene şi fungice potenţial patogene. Bacteriile lactice 
produc compuşi cu activitate antimicrobiană, cum ar fi  peroxidul de hidrogen, diacetil, acetaldehidă, izomeri 
D- ai aminoacizilor, reuterin şi bacteriocine. Utilizarea probioticelor poate reprezenta o alternativă suplimentară 
în vederea creşterii şi menţinerii stării de sănătate a organismului uman.
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ABSTRACT
At the gastrointestinal tract level there is a balance between microbiota and the digestive tract which has as 
effect differentiation of pathogenic bacteria commensal species. Lately, due to the development of new ther-
apies and use of a wide spectrum antimicrobian compounds we can notice an increase in the number of 
opportunistic infections caused by potentially pathogenic bacterial and fungal strains. Lactic acid bacteria 
produce compounds with antimicrobian action, such as hydrogen peroxide, diacetyl, acetaldehyde, D-amino 
acids isomers, reutin and bacteriocines. The use of probiotics can represent a supplementary alternative for 
increasing and maintaining the well-being of the human body.
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INTRODUCERE 

La nivelul tubului gastrointestinal există un echi-
libru între microbiotă şi tractul digestiv, care are ca 
efect diferenţierea speciilor comensale de speciile 
bacteriene patogene. Studiile privind microor ga nis-
mele probiotice s-au axat pe metodele de evaluare a 
supravieţuirii diferitelor specii bacteriene şi a func-
ţionării lor la nivel gastrointestinal, a interacţiunii 
între diferite specii microbiene intestinale şi ce lu-

lele gazdă, precum şi asupra interacţiunilor dintre 
probiotice şi sistemul imunitar. În prezent, rezul-
tatele furnizate de studiile clinice converg către in-
fl uenţa pe care o are microbiota asupra sănătăţii or-
ganis mu lui uman (1).

În ultimii ani a crescut interesul pentru studierea 
şi utilizarea probioticelor în diferite afecţiuni ale 
or ganismului uman. Printre cele mai relevante 
efecte ale probioticelor se numără inhibiţia dezvol-
tării unor microorganisme patogene, creşterea răs-
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punsului imun, reducerea nivelului colesterolului 
seric precum şi neutralizarea mutagenilor produşi 
la nivelul colonului şi echilibrarea disfuncţiilor in-
tes tinale. Datorită dezvoltării de noi terapii şi uti-
lizării unor compuşi antimicrobieni cu spectru larg 
de acţiune, în ultima perioadă s-a observat o creştere 
a numărul de infecţii oportuniste cauzate de tulpini 
bacteriene şi fungice potenţial patogene. De aceea, 
uti lizarea probioticelor poate reprezenta o alter na-
tivă suplimentară în vederea creşterii şi menţinerii 
stării de sănătate a organismului uman, implicit a 
ca lităţii vieţii.

BACTERIILE LACTICE

Zona intestinală a organismului uman constituie 
un mediu bogat în diferite specii microbiene, la ni-
velul lui găsindu-se în jur de 800-1.000 de specii 
bacteriene diferite şi peste 7.000 de tipuri de tulpini 
(2). Pe măsură ce înaintăm în vârstă, microbiota 
intestinală devine mult mai complexă, fi ind infl uen-
ţată de stilul de viaţă şi de dieta alimentară. În ulti-
ma perioadă există o creştere a cererii de noi tulpini 
de bacterii lactice care prezintă efecte probiotice. 
Pro dusele alimentare fermentate prin metode tradi-
ţionale sunt cele mai bune surse unde se pot iden-
tifi ca diferite tipuri de microorganisme.

Una dintre caracteristicile benefi ce exercitate de 
bacteriile lactice este capacitatea acestora de a 
produce un număr variat de compuşi cu activitate 
antimicrobiană, faţă de anumite tulpini de bacterii, 
drojdii şi fungi. Printre aceşti compuşi întâlnim atât 
metaboliţi cu rol de inhibitori ai creşterii microbiene 
dar şi metaboliţi cu efect microbicid, cum ar fi  de 
exemplu acizii organici (acidul lactic, acidul fenil-
lactic, acidul hidroxifenillactic, acidul acetic, acidul 
propionic etc.), compuşi de natură proteică precum 
bac teriocinele şi compuşii bacteriocin-like, peroxi-
dul de hidrogen, reuterinul etc. 

Unii dintre cei mai importanţi şi cunoscuţi com-
puşi implicaţi în activitatea antimicrobiană a bac-
teriilor lactice sunt acizii organici. Aceştia au rolul 
de a inhiba dezvoltarea bacteriilor patogene sau po-
tenţial patogene, deoarece duc la scăderea pH-ului, 
oferind astfel un mediu acid nefavorabil dez vol tării 
microorganismelor patogene. Mecanismul de ac-
ţiune al acidului lactic constă în difuzarea în celulă 
a formei nedisociate unde are loc disocierea 
acestuia şi generarea de ioni de hidrogen care de-
termină creşterea acidităţii la nivel citoplasmatic, 
având ca efect perturbarea activităţii metabolice a 
ce lulei. Acizii organici au un spectru foarte larg de 
acţiune, inhibând atât bacteriile Gram negative, cât 
şi pe cele Gram pozitive, precum şi o serie de tul-
pini de drojdii şi fungi.

Bacteriocinele sunt proteine sau oligopeptide 
anti microbiene sintetizate de o serie de tulpini bac-
teriene Gram pozitive şi Gram negative şi ele pre-
zintă în general un spectru de activitate mult mai 
îngust decât al antibioticelor de sinteză. 

Bacteriocinele au o aplicabilitate practică im-
portantă în conservarea alimentelor, dar şi în pre-
venirea unor infecţii bacteriene. Ele au un spectru 
de inhibiţie restrâns, acţionând în special asupra 
bac teriilor Gram pozitive, însă numeroase bac te-
riocine produse de bacteriile lactice sunt active îm-
potriva unor patogeni alimentari precum; Bacillus 
cereus, Clostridium botulinum, Clostridium per-
frin   ges, Listeria monocytogenes, Staphilococcus 
au reus etc. O mare parte din bacteriocinele produse 
de bacteriile lactice sunt termostabile, în acest fel 
menţinându-se activitatea şi după procesele de con-
servare termică a alimentelor. Până în prezent, ni-
sina produsă de specia Lactococcus lactis subsp. 
lactis este singura bacteriocină aprobată pentru uti-
li zarea în industria alimentară.

Mecansimele de acţiune a bacteriocinelor sunt 
diverse şi complexe datorită în special structurii 
chi mice diferite, ele acţionând în majoritatea ca-
zurilor asupra membranei celulare prin formare de 
pori, sau la nivelul unor procese esenţiale ale celu-
lelor vii (transcriere, translaţie, replicare, biosinteza 
componentelor peretelui celular) (3).

Bacteriile lactice au un rol important în fer men-
tarea şi conservarea alimentelor. Ele produc com-
puşi cu activitate antimicrobiană, cum ar fi  etanolul, 
acidul formic, acizi graşi, peroxidul de hidrogen, 
diacetil, acetaldehidă, izomeri D- ai aminoacizilor, 
etc. În ultimii ani, speciile de bacterii lactice izolate 
din produse obţinute din fermentare naturală, care 
produc bacteriocine, au fost intens studiate datorită 
potenţialului de utilizare ca aditivi siguri pentru 
con servarea alimentelor (4). 

STUDII PRIVIND ACŢIUNEA 
ANTIMICROBIANĂ A UNOR SPECII 

DE BACTERII LACTICE

Lactatele fermentate natural sunt o componentă 
extrem de importantă în alimentaţia populaţiei din 
România, în special pentru populaţia din mediul 
rural. Cele mai importante specii de bacterii lactice 
izolate din produse româneşti fermentate sau crude 
de origine lactată sunt Lactococcus lactis, Leuco-
nostoc sp. şi Enterococcus sp. (5). Produsele lactate 
ali mentare probiotice au fost analizate şi s-a de-
monstrat că, în afară de benefi ciile nutriţionale, ele 
infl uenţează pozitiv fi ziologia organismului uman. 
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Cele mai cunoscute produse lactate sunt îngheţata, 
brânza, iaurtul, laptele îmbogăţit cu tulpini de 
Acidophilus şi Bifi dus, ayran, kefi r şi kumis. Bău-
turile lactate (fermentate sau nefermentate) sunt 
considerate alimente care furnizează probio tice. În 
procesul de fermentare, se obţin în mod natural 
acid lactic, acetic şi citric, acizi care sunt utilizaţi 
frecvent în industria alimentară pentru îmbunătăţirea 
calităţilor organoleptice a mai multor produse des-
tinate consumului (6).

Într-un studiu publicat în 2012, au fost analizate 
6 tulpini de bacterii lactice izolate din produse ali-
mentare vegetale fermentate natural (7) care fac 
parte din speciile Leuconostoc sp. şi Lactobacillus 
sp. O parte dintre acestea prezentau activitate anti-
microbiană pentru speciile Escherichia coli şi 
Salmonella enterica. Acest studiu demonstrează că 
se pot obţine tulpini noi de bacterii lactice cu efect 
anti microbian şi din produsele alimentare vegetale 
fermentate natural, nu numai din produsele lactate 
fermentate (iaurt, kefi r, brânzeturi etc.) (8). Genul 
Lactobacillus este cel mai mare grup care conţine o 
varietate de specii de bacterii lactice şi de aceea 
este şi cel mai utilizat probiotic într-o varietate de 
produse alimentare, în principal în lactatele fer-
menate. Murăturile sunt un produs alimentar extrem 
de utilizat în ţările din sud-estul Europei, în special 
în România. Acestea se obţin prin fermentarea na-
turală a vegetalelor proaspete în prezenţa unei so-
luţii saline. În urma procesului de fermentare se 
obţin în mediu diferite specii de bacterii lactice. 
Prezenţa şi diversitatea acestora depinde de timpul 
care trece de la debutul fermentării (9,10).

Cercetările efectuate anterior au evidenţiat efec-
tul antimicrobian al unor tulpini de bacterii lactice 
asupra unor specii de Candida albicans şi a unor 
tulpini bacteriene patogene (Salmonella enteridis, 
E. coli, Bacillus cereus, Shigella fl exerii). De ase-
me nea, s-a remarcat creşterea sensibilităţii la fl uco-
nazol a tulpinii de drojdie în prezenţa bacteriilor 
lactice (11).

Mecanismele de acţiune ale probioticelor în 
prevenţia şi tratamentul boliilor infecţioase ar fi : 

• sinteza de substanţe antibacteriene: speciile 
L. rhamnosus GG şi L. acidophillus LB pro-
duc substanţe inhibitoare ale bacteriilor Gram 
pozitive şi Gram negative; 

• competiţie pentru nutrienţi necesară creşterii 
patogenilor; 

• inhibiţia competitivă a adeziunii patogenilor; 
• modifi carea toxinelor sau a receptorilor toxi-

nelor.

Disfuncţia barierei intestinale poate favoriza 
trans locarea şi diseminarea unui număr important 
de bacterii, în special bacterii aerobe Gram nega-
tive, producându-se astfel sepsisul. Acest fenomen 
poate apărea în afecţiuni grave, precum sepsis post-
operator, pancreatită acută, ciroză hepatică avan-
sată, insufi cienţă multiplă de organ. Într-un studiu 
realizat în 2001 s-a demonstrat că administrarea de 
Lactobacillus plantarum la pacienţii cu pancreatită 
acută severă a scăzut semnifi cativ rata de apariţie a 
necrozei pancreatice şi a abceselor (12). De ase-
menea, tulpina de L. plantarum a determinat scă-
derea ratei infecţiilor post-transplant hepatic, rata 
de apariţie a acestora fi ind de 13%, comparativ cu 
48% în grupul pacienţilor trataţi cu antibiotice. 
Într-un alt studiu efectuat la pacienţi cu transplant 
hepatic s-a administrat un preparat sinbiotic, com-
pus din 4 tulpini probiotice (L. paracasei, L. plan-
tarum, Leuconostoc mesenteroides, Pediococcus 
pen tiseceus) şi patru tipuri de fi bre fermentabile 
(β-glucan, inulină, pectină, amidon). Infecţia post-
operatorie a apărut la 1% din grupul tratat, faţă de 
48% în grupul de control, sugerând astfel că ad mi-
nistrarea de probiotice poate constitui o alternativă 
viabilă la antibiotice pentru prevenirea infecţiei 
post operatorii. În cazul infecţiilor urogenitale s-a 
observat că probioticele colonizează mucoasa va-
ginală; s-a sugerat potenţiala utilizare a acestora în 
tratamentul şi prevenţia infecţiilor de tract urinar şi 
infecţiilor vaginale. Există date clinice care de-
mons trează efi cacitatea tulpinilor L. rhamnosus 
GR-1 şi Lactobacillus reuteri B-54 şi RC-14 în res-
taurarea fl orei vaginale şi reducerea infecţiilor la 
peste 50% din femei după administrare orală zilnică 
şi la 79% din femei după utilizare vaginală săptă-
mânală (13). Speciile de bacteriile care produc acid 
lactic pot preveni şi trata infecţiile genito-uri nare 
prin aderenţa lor la nivelul celulelor epiteliale va-
ginale, formând o barieră protectoare împotriva co-
lonizării bacteriilor patogene (14). Candidoza vul-
vo vaginală este des întâlnită la femei, fi ind a doua 
patologie după infecţiile de origine bacteriană. 
Agentul patogen cel mai întâlnit este Candida al-
bicans, iar produsele pe bază de culturi lactice s-au 
dovedit a fi  extrem de efi ciente (15). Într-un studiu 
realizat în 2012, Vicariotto F. şi colaboratorii săi au 
evidenţiat potenţialul terpeutic al utilizării a două 
tul pini de bacterii lactice, L. fermentum LF10 şi 
L. acidophilus LA02 sub forma unui produs vaginal 
efervescent (16).

De asemenea, a fost analizată şi activitatea anti-
microbiană a unor tulpini aparţinând genurilor 
Lacto bacillus, Bifi dobacterium, Lactococcus, Strep-
 to coccus şi Bacillus împotriva unor specii bac-
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teriene Gram pozitive şi Gram negative. Rezulta-
tele au arătat că cele mai multe tulpini de bacterii 
lactice selecţionate produceau compuşi activi pe 
mediu solid, care prezentau proprietăţi antagoniste 
împotriva speciilor Salmonela, Typhimurium şi 
E. coli (17).

CONCLUZII

Prin proprietăţile antifungice şi antimicrobiene 
demonstrate, anumite tulpini de bacterii lactice pot 
îmbunătăţi tratamentul antimicrobian specifi c. 
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